
 

Análise da MP 927/2020 

Feita pelo Departamento Jurídico do SJSP, para utilização da diretoria do Sindicato 

 

I - Considerações Preliminares: 

 

1. O estado de “calamidade pública e da emergência de saúde pública” estabelecido pelo Decreto 

Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, com base na pandemia do novo coronavírus (covid-19), 

constitui hipótese de força maior, nos termos do disposto no art. 501 da ClT, que possibilita a 

rescisão contratual motivada por força maior, com o pagamento da metade da indenização 

rescisória, art. 502, II, da CLT. 

 

2. A MP 927 prevê a possibilidade de acordo individual entre empregado e empregador com 

preponderância sobre a lei, acordo coletivo de trabalho e Convenção Coletiva de Trabalho, salvo o 

estabelecido na Constituição Federal de 1988 (art. 2º da MP). Isso bota por terra a maior parte das 

leis trabalhistas, pois sabemos que, frente ao poder da empresa, o trabalhador isoladamente pode 

muito pouco, e estará sujeito a se ver obrigado a aceitar qualquer imposição patronal. 

 

II - DO TELETRABALHO (HOME OFFICE) 

 

3. O empregador poderá, a seu critério, alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho 

(home office), o trabalho remoto ou outro tipo de trabalho à distância, e determinar o retorno ao 

regime de trabalho presencial, independentemente da existência de acordos individuais ou coletivos, 

dispensado o registro prévio da alteração no contrato individual de trabalho (art. 4 da MP). 

 

4. A comunicação prévia da mudança de regime entre teletrabalho e presencial deverá ser feita no 

mínimo com quarenta e oito horas (48h) de antecedência, por escrito ou por meio eletrônico (§2º do 

art. 4 da MP).  
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5. Os custos pelo trabalho em home office serão definidos no acordo individual firmado entre 

empregador e empregado em até 30 dias após a implantação do contrato do trabalho (§3º do art. 4º 

da MP). 

 

6. O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal 

do empregado não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se 

houver previsão em acordo individual ou coletivo (§5º do art. 4º da MP). 

 

7. Alteração do Regime de Trabalho em relação ao teletrabalho não precisará de acordo individual 

ou coletivo, como também não será por mútuo acordo, dispondo de modo contrário ao § 1º e 2º do 

art. 75-C da CLT. 

 

8. Possibilidades de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância para estagiários e 

aprendizes (art. 5º da MP). 

 

III – DA ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS 

 

9. Imposição unilateral do empregador. 

 

10. Necessidade de pré-aviso com antecedência de, no mínimo,  quarenta e oito horas (48h), por 

escrito ou por meio eletrônico (art. 6 da MP).  

 

11. Não poderá ser inferior a cinco dias corridos (I, §2º do art. 6 da MP). 

 

12.  Podem ocorrer as férias ainda que o empregado não tenha adquirido o direito ao gozo das férias 

(período aquisitivo em curso), inciso II, §2º do art. 6 da MP. 

 

13. Por meio de acordo individual ou coletivo poderá ser antecipada as férias futuras (novos 

períodos aquisitivos) (§2º do art. 6 da MP). 

 

14. Durante o estado de calamidade pública poderá ocorrer a suspensão de férias ou licenças não 

remuneradas dos profissionais da área de saúde ou daqueles que desempenhem funções essenciais 

(o jornalista tem função essencial, conforme art. 4º do decreto 10.288/2020, publicado em 22 de 

março de 2020). 



 

 

15. O empregador poderá optar por realizar o pagamento do adicional de um terço de férias após a 

sua concessão, até a data em que é devida o 13º salário (art. 8º da MP), ou seja, até 20 de dezembro 

de 2020. 

 

16. A venda pelo trabalhador de seu 1/3 de férias (chamada legalmente de "abono de férias"), que 

pela lei deriva apenas da vontade do trabalhador, sendo um direito ao qual a empresa não pode se 

negar, passa a depender da concordância do empregador, e poderá ser pago junto com o 13º salário 

(parágrafo único do Art. 8º da MP), ou seja, até 20 de dezembro de 2020. 

 

17. O pagamento das férias poderá ser efetuado até o 5º dia útil subsequente do mês subsequente ao 

início do gozo das férias, ou seja, não será mais antecipado conforme prevê a CLT (Art. 9º da MP). 

 

IV - DA CONCESSÃO DE FÉRIAS COLETIVAS 

 

18. Imposição unilateral do empregador, não precisará de acordo individual ou coletivo. 

 

19. Necessidade de pré-aviso com antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas (48h), por 

escrito ou por meio eletrônico (art. 11 da MP).  

 

20. Poderá conceder férias coletivas por mais de dois períodos anuais, ainda que seja inferior a 10 

dias, sem a obrigatoriedade de comunicação à Delegacia Regional do Trabalho (atualmente no 

Ministério da Economia) e ao sindicato da categoria, dispondo de forma contrária ao art. 139 da 

CLT (art. 12 da MP). 

 

V - DO APROVEITAMENTO E DA ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS  

 

21. Imposição unilateral do empregador, não precisará de acordo individual ou coletivo (art. 13 da 

MP).  

 

22. Necessidade de pré-aviso com antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas (48h), por 

escrito ou por meio eletrônico, (art. 13 da MP).  

 



 

23. Feriados civis poderão ser antecipados por decisão unilateral da empresa, sem a necessidade de 

acordo individual ou coletivo. 

 

24. Necessidade de indicação prévia dos feriados civis que serão antecipados (art. 13 da MP). 

 

25. Feriados religiosos poderão ser antecipados mediante acordo individual por escrito (§ 2º do art. 

13 da MP). 

 

VI - DO BANCO DE HORAS  

 

26. O banco de horas em regime especial poderá ser por acordo individual, com período de 

compensação no prazo de até dezoito meses a partir do encerramento do estado de calamidade 

pública (art. 14 da MP). No período de compensação, a jornada poderá ser estendida em até duas 

horas diárias para compensar. 

 

27. Possibilidade de os feriados serem utilizados para compensação de saldo negativo em banco de 

horas (§1º do art. 13 da MP). 

 

28. Há a previsão de compensação do saldo de horas a critério do empregador, independentemente 

de convenção coletiva ou de acordo individual ou coletivo (o que anula a necessidade de acordo 

previsto no caput deste art. 14 da MP). 

 

VII - DA SUSPENSÃO DE EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS EM SEGURANÇA E 

SAÚDE NO TRABALHO  

 

29. Suspensão dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto os 

demissionais, retornando 60 dias após o término de calamidade pública (art. 15 da MP). 

 

30. Suspensão dos treinamentos periódicos, exigidos nas NRs, retornando 90 dias após o fim do 

estado de calamidade pública (art. 16 da MP). 

 

31. Os treinamentos periódicos poderão ser na modalidade EAD, ensino à distância (§2º do art. 16 

da MP). 

 



 

32. Prorrogação dos mandatos das Cipas em curso e suspensão dos respectivos processos eleitorais 

enquanto pendente o estado de calamidade (art. 17 da MP). 

 

VIII - DO DIRECIONAMENTO DO TRABALHADOR PARA QUALIFICAÇÃO (Revogado 

pela MP 928/2020) 

 

33. Suspensão do Contrato por até 4 meses mediante acordo para participação do empregado em 

curso ou programa de qualificação profissional não presencial oferecido pelo empregador (art. 18 da 

MP). 

 

34.  Poderá o empregador oferecer ajuda compensatória mensal, sem natureza salarial (§2º do art. 

18 da MP). 

 

35. O valor da ajuda será livremente definido pelas partes (§2º do art. 18 da MP). 

 

36. O empregado fará jus aos benefícios voluntariamente concedidos pelo empregador (§3º do art. 

18 da MP). 

 

37. Descaraterização da suspensão do contrato de trabalho caso o empregado permaneça 

trabalhando para o empregador no período de suspensão (§4º do art. 18 da MP). 

 

38. Não haverá concessão de bolsa qualificação paga pelo Estado (§5º do art. 18 da MP). 

 

IX - DO DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO 

DE SERVIÇO 

 

39. Fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos empregadores, referente às 

competências de março, abril e maio de 2020, com vencimento em abril, maio e junho de 2020 (Art. 

19 e 20 da MP). 

 

40. O pagamento poderá ser parcelado por até seis meses a partir de julho de 2020, sem a incidência 

de juros, correção e multa (§ 1º do art. 20 da MP). 

 

X - OUTRAS DISPOSIÇÕES EM MATÉRIA TRABALHISTA  



 

 

41. Suspende durante o período de 180 dias, contados da data de entrada em vigor desta Medida 

Provisória, os processos que tramitam na DRT (art. 28 da MP). 

 

42. Os casos de contaminação pelo coronavírus (covid-19) não serão considerados ocupacionais, 

exceto mediante comprovação do nexo causal (art. 29 da MP). 

 

 

XI - DA ULTRATIVIDADE DOS ACORDOS COLETIVOS 

 

43. Os acordos e as convenções coletivos vencidos ou vincendos, no prazo de 180 dias, contados da 

data de entrada em vigor desta Medida Provisória, poderão ser prorrogados, a critério do 

empregador, pelo prazo de 90 dias após o termo final de vigência (art. 30 da MP). 

 

44.  A referida MP aplica-se a relações de trabalho em empresa de trabalho temporário, empresa de 

prestação de serviços e nas respectivas tomadoras de serviço e contratante, as relações de trabalho 

rural, e no que couber ao empregado doméstico, tais como jornada, banco de horas e férias (art. 32 

da MP). 

 

45. Não se aplicam aos trabalhadores em regime de teletrabalho, nos termos do disposto nesta 

Medida Provisória, as proteções trabalhistas (regulamentações sobre trabalho) previstos para 

teleatendimento e telemarketing, dispostas na Seção II do Capítulo I do Título III da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, art. 227 ao 231 da CLT (art. 33 da MP). 

 

46. Antecipação do abono anual para beneficiários da previdência, 50% em abril e 50% em maio 

(art. 34 da MP). 

 

47. Convalida as medidas trabalhistas adotadas por empregadores que não contrariem o disposto 

nesta Medida Provisória, tomadas no período dos 30 dias anteriores à data de entrada em vigor 

desta Medida Provisória (sendo assim a presente medida provisória terá efeito retroativo para 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloiiicapituloisecaoii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloiiicapituloisecaoii


 

convalidar as medidas adotadas nos últimos 30 dias compatíveis com a presente MP) (art. 36 da 

MP). 

 

48. A Medida provisória entrou em vigor da data da sua publicação, qual seja, 22 de março de 2020 

(art. 39 da MP). 
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As referidas considerações foram elaboradas pelos advogados Raphael da Silva Maia e Thiago dos 

Santos Barolli, nos dias 22/3/2020 e 23/3/2020, com a forma final em 25/3/2020, após conversa 

com Paulo Zocchi. 

 

 

  

 


